
 

પરિશિષ્ટ બી 
 

અમાિા ટલૂરિટન ું સુંક્ષિપ્તમાું સુંસ્િિણ 

 

પરિચય 

સ્વાગત છે! આવવા માટે આભાર. આજે આપણ ેએવા ત્રણ પ્રકારનાાં સાિિતા વવશે વાત કરવા જઈ રહ્યા 

છીએ જેની મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને આવથિક વ્યવહાર કરવા માટે જરૂરી છે, જેની ભારત સરકાર 
દ્વારા કલ્પના કરવામાાં આવી છે. આપણે જે સાહહત્યોની ચચાા કરવા જઈ રહ્યા છીએ તે છે આવથિક સાક્ષરતા, 
માહહતી સાક્ષરતા અને મોબાઇલ સાક્ષરતા. જો તમારી પાસે નાણાકીય વ્યવહારો માટે મોબાઇલ ફોનનો 
ઉપયોગ કરવાની કુશળતા નથી, તો તમ ેકેશલેસ સમાજમાાં પાછળ રહશેો. જો તમે રોકડ છોડી દો અને 
મોબાઈલ પેમેન્ટનો ઉપયોગ કરવાનુાં શરૂ કરો તો તમને કોવવડ-19 વાયરસનો કરાર થવાની સાંભાવના 
ઓછી છે. 

Big-1: નાણાિીય સાિિતા 

1.  tm[ tmir) m[L[ n)c[ jNiv[l mi>Y) ki[epN niNik)y Äyvhir kr[l C[ ?  tmiri[ an&Bv k[vi[ rhyi[ ?  
 

2. સહભાગીઓન ે તેમની સાથ ે સાંકળાયેલા ઉદાહરણો અન ે ગણુદોષનો ઉપયોગ કરીને નીચેની શરતો 
સમજાવો: b[>kmi> Kit&> Ki[livvin&>, niNi> jmi krvi, niNi> upiDvi, niNi> a[k Kitimi>Y) aºy Kitimi> f[rvvi, 

Kitimi> b[l[ºs tpisv, b[>k AT[Tm[ºT m[Lvv&>, smjv&>, tk n[ liBdiy) bnivvi miT[ krvi[ pDti[ Kc<, kj<, 

ri[kiN, niNik)y trlti અન ેf*givi[ [{નીચેના કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરીને તેની ચચાા કરો.]}    

vAt&   Biv  {2001-

02mi>}  

Biv hilni  

{2009-10}  

Ki>D {1 (k. g\i}  16  40  

ri>Kvin&> t[l {p. (l}  290  500  

si[n&> {10 g\im}  4474  17138  

ci>d) {1 (k. g\i}  7868  28345  

ci[Ki {1 (k. g\i}   14  35  

p[T^i[l {1 l)Tr}  33.46  48.83  

D)zl {1 l)Tr}   19.88  36.74  

 



//2//  

3. tm[ aivk an[ Kc<n&> a>dijp#ik ke r)t[ bnivSi[ ?  tm[ Kc< a>g[n) ni[>F riKi[ Ci[ ?{aiki>xi an[ j$r)yiti[ 

vµc[ni[ frk smjivvi[}  

 

4. tm[ kh) Ski[ Ci[ k[ ki[ea[ $i.5000, 1 vP< miT[, 10 Tki Äyij[ l)F[l rkm pr Äyijn) k[>Tl) rkm Brv) pDS[. 

      

5. j&>n&> l[N&> c*kvvi miT[ nv&> krj l[v&> Ktrnik sib)t Ye Sk[. ain[ “vFir[ kj<Bir” kh[viy C[. “vFir[ kj<Bir” 

l[nir kj<ni (vPck\mi> fs) jiy C[.  “vFir[ kj<Bir” ni (vPck\mi> Äy(kt S&> kirNY) fs[ C[ ? aimi>Y) bhir 

n)kLvi miT[ ki[e upiy tm[ s*cv) Ski[ Ci[ ?  {વધારે દેવુાં ન થાય તે માટે પગલાઓની ચચાા કરો} 

6. પૈસા બચાવવાનાાં ફાયદામાાં કોઈ પણ શેર કરી શકે છે? 

 

7. aipN[ g\ihki[mi> bctn) aidt ke r)t[ piD) Sk)a[ ? tm[ ki[e udihrN / sRy h(kkt vN<v) Ski[ ?  

8. tm[ niNi>k)y yi[jniai[ j[v) k[ r)krºT D)pi[z)T an[ f)ÈD D)pi[z)T an[ t[ni fiydi a>g[ jiNi[ Ci[. {ai bibti[, 

liBiY)<ai[ ji[D[ cci< kri[.}   

 

9. tm[ ki[en[ ai[LKi[ Ci[ j[ “aipitkil)n f>D” a>g[ ÔNti[ hi[y ?  {aipitkil)n rkmn) j$r)yit a>g[ smj 

piDi[-ઉદાહરણો અને વાતાાઓ એકવત્રત કરો}   
 

10. aNFiyi< s>Ô[gi[ k[ niNi>k)y n&kSin j[vi ByAYini[n[ ke r)t[ phi[>c) vLiy ? [ {શેર ટીપ્સ]} 

 

 

Big -2: મોબાઇલ સાિિતા 
 

11. tm[ si] tmiri mi[biel fi[nn[ vie-fie siY[ Ô[D) Ski[ Ci[ ? 

12. vie-fie siY[ s>kLiy[l n)c[ni S¾di[ni aY< smÔvi[: Kc<,  કવરેજ, zDp, g&Nv_ii, a[¼s અન ેg&¼tti.  

 

13. EºTrn[T S>& C[ ? vÃD< vieE v[b S>& C[ ? {મોબાઇલ ફોન્સ પર વેબ સહફિંગ બતાવો} 
 

14. EºTrn[T pr mi(ht) ke r)t[ Si[FSi[ ? tm[ ki[e sc< a[ºJn vipy&<> C[ ? tm[ mi[biel pr v[bsieT Si[Fvin>& ÔNi[ 

Ci[ ?  {p\Ryx p\dS<n cci< - t[mni p\(tBiv ÔNi[}  

 

15. tmiri mi[biel fi[nmi> s&rxini kyi upiyi[ upl¾F C[ ? {b)Ôai[ Ô[D[ aip-l[ krvin>& jNivi[}. mi[biel 

fi[nmi> s&rxini alg alg upiyi[ni liB-g[rliBn) cci< kri[.  



//3//  

 

16. ચાલો {એ} તમારા મોબાઇલ ફોન માટે પાસવડા  સેટ કરીએ, {(બી} તમારા મોબાઇલ ફોનન ે મોબાઇલ 

ઇન્ટરનેટથી કનેક્ટ કરીએ, {(સી} તમારા મોબાઇલ ફોનન ેવાઇફાઇ {જો સાવાજવનક લાઇબ્રેરીમાાં હોય તો} સાથ ે

જોડો, {(ડી} ચચાા કરીએ {બી} અન ે{સી} માાં તફાવત, અને {ઇ} તમારા મોબાઇલ ફોન પર ડાઉનલોડ કયાા 

પછી ભીમ માાં વ્યક્ક્તગત ખાત ુાં સેટ કર્ુું. 
17. an[ aiKrmi> ભીમ viprvin) ki[S)S kr)a[.  

 

Big -3: મારિતી સાિિતા 

simiºy r)t[ mi(ht) a>g[ni Xin s>pidn miT[ 6 pgli> gN) Skiy. {એ}  tmir) mi(ht) a>g[n) j$r)yit smJ 

/ ai[LK) l[v). {(બી} b[>ki[ oiri niNi>k)y yi[jniai[ an[ s[viai[ a>g[n) mi(ht), t[mn) pis[Y) m[Lv) l[v). {(સી} 
b[>ki[ pis[Y) m[Lv[l) mi(ht)n) ci[ksie, aºy A#ii[ti[ pis[Y) kriv) l[v). {(ડી} tm[ m[Lv[l) ai mi(ht)n[ Äyv(AYt 

r)t[ gi[qvi[. {ઇ} ai mi(ht)n[ uc)t an[ kiyd[sr r)t[ upyi[g kri[. {એફ) tm[ m[Lv[l, tpis kr[l, s>g\h kr[l, 

p\(k\yi kr[l an[ vipr[l niNi>k)y mi(ht) a>g[ tmiri an&Bvn[ aiFir[ nv) ÔNkir) m[Lv) t[mi>Y) nv>& nv>& 

S)Kti rhi[. mi(ht) Xin s>pidn a>g[ cili[ aipN[ am&k jvibi[n) cci< sv[<ni p#ik Br)n[ kr)a[.  

{એ} ai[LKv>& 

 

18. tmir) m&²y 3 niNi>k)y j$r)yiti[ jNivi[. 

 

19. tmn[ vir>vir ke niNik)y mi(ht)n) j$r pD[ C[. ? 

 

20. sidi Äyij dr an[ ck\vZ(Ü Äyij dr vµc[ S>& tfivt C[. ? 

 

21. bct Kiti an[ cil& Kiti vµc[ S>& tfivt C[ ? 

 

{(બી} aiyi[jn an[ s>g\h 

 

22. niNi>k)y mi(ht) m[Lvvi miT[ni tmiri m&²y 3 A#ii[t kyi> C[ ? 

 

23. niNi>k)y mi(ht) m[Lvvi miT[ tm[ siv<j(nk lieb\[r)ni[ k[Tl) vir upyi[g kri[ Ci[? 

 



//4//  

24. tm[ niNik)y mi(ht) p\i¼t krvi miT[ siv<j(nk lieb\[r)ni[ Si miT[ Bri[si[ riKi[ Ci[ / Bri[si[ nY) riKti ? 

(vAtirY) smÔvi[. 

 

25. શુાં તમે જાણો છો કે જાહરે પસુ્તકાલયો વવવવધ પ્રકારની આવથિક માહહતીને કેવી રીતે આપે છે? 

 

26. nv) niNik)y mi(ht) m[Lvvi miT[ m&²y 3 ke m&Æk[l)ai[ nD[ C[. ?    

 

27. tm[ kyir[ pN niNik)y mi(ht) m[Lvvi miT[ mi[biel fi[n k[ ki[À¼y&Trni[ upyi[g kyi[< C[ ? tmiri[ jvib Ô[ hi 

mi> hi[y ti[, tmiri[ an&Bv k[vi[ rHi[ C[ ?   

 

{(સી} ckisN) 

 

28. bF) Ôtni A#ii[tmi>Y) a[kq) kr[l niNi>k)y mi(ht) {Ôh[riti[, ai[fs< (vg[r[} uprY) tm[ tirvN) kri[ Ci[ k[ ? 

tmiri jvib hi mi> hi[y ti[ ai tirvN) kiQvi miT[ tm[ kyi #iN mipd>D apnivi[  Ci[ ?  

   

29. D)JTl c&kvN) a>g[ni n)c[ jNiv[l p\kir a>g[ aip mi(htgir Ci[ ?  

 

 

30. niNi>k)y Äyvhir krvi miT[ tm[ kyir[ pN mi[biel fi[n vipyi[< C[ ? Ô[ hi, ti[ tmiri[ an&Bv k[vi[ rHi[. 

p\(k\yin[ (vgtvir smÔvi[.   

  

{(ડી} ÄyvAYipn 

 

31. tmiri B(vOy miT[ni niNi>k)y aiyi[jn pr ke bibti[n) asr pD) Sk[ C[ ? 

 

{ઇ} upyi[g 

 

32. નાણાકીય માહહતી સાથ ેવ્યવહાર કરવા માટે કેટલીક નૈવતક અને કાનનૂી પડકારો (દા.ત. તમારી 
ગોપનીયતા, તમારા નાણાકીય ડેટાની સલામતી, વગેરે) શુાં છે? 



//5//  

33. મોબાઇલ ફોન્સ પર નાણાકીય લેવડદેવડ કરવા વવશે તમે શુાં જાણવા માગો છો? 

 

34. નાણાકીય માહહતીનો ઉપયોગ કરવાના કેટલાક મખુ્ય પાઠ કયા છે? 

 

{એફ) (vciri[ an[ S)Ki[ 

 

35. niNi>k)y mi(ht) m[Lvvi, Si[Fvi, s>g\h krvi, ÄyvAYipn, p\(k\yikrN an[ upyi[g krvi drÀyin tm[ kr[l) 

B*li[n>& (vvrN kr) SkSi[ ?  

 

36. niNi>k)y mi(ht)ni[ s>BiLp*v<k vpriS an[ tm[ kr[l) B*li[n>& p&nrivt<n n krvi a>g[ tm[ aºy li[ki[n[ S>& 

slih aipSi[ ? 

 

37. tm[ td`n nvi p\kirni kyi niNi>k)y Xin s>pidnmi> rs FrivSi[ ? 


